
במדינה
מוסדות

בעולם הקטנה ההצגה
 הפועלים זכויות כגיל

 הפקות גפגעות
״הבימה״ בתיאטרון

 י סדנה תיאטרון בהבינזה מפעילים איך
 ביקשה גרי, פנינה לשעבר, זוית שחקנית

 שכה הסדנה, ניהול את עצמה על לקחת
התיאט הנהלת הקמתה. על דובר רבות

 גרי שפנינה לעיסוק בשימחה הסכימה רון
).1852 הזה (העולס לה מצאה סוף־סוף
 המאורעות השתלשלות על

:זוהר אלה הזה״ ״העולם כתבת מדווהת
 להכנות. החדשה המנהלת ניגשה במרץ
ה זה היה נמצא. ביותר המתאים המקום
 הורכב תפאורות. לצביעת המשמש מרתף

 כדי תמיכה עמודי נהרסו אוויר, מיזוג בו
הצו המוני של הראייה זווית את להרחיב

 יתמוטט לא שהבנין וכדי העתידים פים
לתיקרה. מיוחדות תמוכות ניבנו חלילה,
 הכל, הראשונה. לחזרה מוכן היה הכל

 — התיאטרון של התפאורות מצבעי חוץ
המקום, את לפנות סירב הוא ליבוביץ.

 בזכות המרתף על חזקה לו שיש בטענה
ול אליו, רגיל שהוא עבודה, שנות עשרות
ודי. משם, זז לא פשוט הוא — חילופין

 הוותיק הצבעי אותו. להבין היה אפשר
 הנגריה כגורל יהיה המצבעה שגורל פחד

 התברר כאשר מספר, שנים לפני שחוסלה
 התפאורות בנין את למסור יותר שזול

 הנגריה פרטי. לקבלן הבימה הצגות של
 רב, זמן אחרי רק בהבימה לפעול חזרה

 בשום השתלבו לא התפאורות נגרי כאשר
 לתת יותר שזול והתברר אחרת, עבודה
המש תמורת לעבוד המובטלים לנגרים

מבחוץ. קבלן להעסיק במקום כורת,
ניכ התיאטרון במאבקו. ניצח ליבוביץ

לסדנה. אחר מקום לחפש והתחיל נע
 ישבי האדום. כחדר הקלטות

 צעק שמישהו עד וחשבו הבימה חכמי
האדום.״ החדר ״אווריקה!

ש אולם הוא הבימה של האדום החדר
ב הקלטות. כחדר לשמש במיוחד שופץ

 בהבימה שאין התברר האחרונות השנים ל
לחזרות. בו השתמשו ולכן להקליט, מה

 עמודי של בעייה היתד■ לא החדש במקום
חיי היו זאת לעומת אבל לסילוק, תמיכה

 תאורה. של מסובכת מערכת להתקין בים
 החזרה בערב והסתיימה. נעשתה המלאכה
 ניתן לא האדום שלאולם התברר הגנרלית

עו מה כיסאות. 30 מאשר יותר להכניס
לליבוביץ. חוזרים ? שים

 פשרה הושגה ממושך משא־ומתן אחרי
 את יארח ליבוביץ :והבימה ליבוביץ בין

 אינו בהם בימים רק במיצבעתו, הסדנה
 ומוצאו. שבת ליל דהיינו: כמובן, עובד,

ה לשחקני אסור שלו העבודה בשעות
 ליבוביץ כי במקום, חזרות לערוך סדנה
להתרכז. לו מפריע שהרעש טוען

1872 הזה המולח

הפ שלוש על הסדנה עובדת כיום
אותן. להעלות מתי אין אשר קות,

ל הצגות שתי להעלות ניסתה גרי פנינה
 ועד של מוחלט בסירוב ניתקלה אך ערב׳

 לכן חצות. אחרי לעבוד התיאטרון עובדי
 בשלושה פעם בתורנות, ההצגות מועלות

שבועות.

ספורט
המוס?טד■□ עוג■

 השתתפות מגעו תככים
 מעוזים סייפים שגי

במכביה
מת בהם הספורט מענפי באחד לפחות

שנפ התשיעית המכביד, משתתפי חרים
מדל ישראל הפסידה שעבר בשבוע תחה
 ששני הפשוטה העובדה בגלל בטוחות יות

בתחרו השתתפו לא פוטנציאליים מנצחים
הסיי מטובי אלון, ויורם דן האחים יות.
 לפני ספורטאי להסגר נכנסו בארץ, סים

 עצמם על גזרו ובכך חודשים שלושה
 רשמיות מתחרויות פרישות של שנתיים

במכביה. ומהשתתפות בכלל
 אלוף הוא ,11 מגיל המסייף ,28 דן,
הצעיר אחיו שנים. חמש מזה בסייף הארץ

העו מעולה סייף הוא אף ,22ה־ בן יורם,
 באולימפיאדת שנים. 11 זה בספורט סק

 הוא ישראל, את אלון דן ייצג בה מינכן,
 יחסית נכבד הישג ,27ד,־ במקום דורג

 מפותח. בלתי בה הסייף שענף לישראל,
 להכניס האחים של להחלטתם הביא מה
י להסגר עצמם את

הוח המכביד, ״לקראת אלון: דן מספר
 שעל הסייף, של המיקצועית בוועדה לט

 תחרויות 7 מיבחנים, 7 לעבור הסייפים
 המשתתפים את יזכו אשר פנים־ארציות

 ישתתפו הראשונים 6 כאשר בנקודות, בהן
במכביה.

 אחי הופענו הראשונות התחרויות 3ל־
 ורמה יכולת בעלי בסייפים ונתקלנו ואני

 הגיל מיקצועית. מבחינה מאוד נמוכה
 היו המתחרים ובין 14—12 היה הממוצע

במקו בקלות זכינו ואני יורם בנות. גם
 הגבוה הניקוד את וצברנו הראשונים מות

 עם חולה הגעתי השלישית לתחרות ביותר.
 לדן ניגש ברגל, מארק שלי, המאמן חום,

 מהתחרות, אותי שישחרר וביקש שחורי
 אם אבל מאוד, מצטער שהוא הודיע שחורי

 דבר בניקוד, הדבר לי יעלה אשתתף לא
 סייפתי במכביה. השתתפותי את שיסכן
ב וזכיתי המאמן איסור למרות חולה,
שני. מקום תפס יורם הראשון. מקום

 טופס את הכנסנו הזו, התחרות ״אחרי
 ואני ישראל אלוף אני שנים חמש ההסגר.

ה לקראת עצמי את להוכיח צריך עוד
קטנים?״ ילדים עם בתחרות מכביד,

 רק היתה זו פרשה המוות. דקירת
 מחדלים של בשרשרת אחרונה חולייה

המק ובוועדה הסיוף בוועדת ואינטריגות
הענף. של צועית

)32 בעוזוד (המשך
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:מאוזן
 שמואל )5 גרושות. לשאת להם אסור )1
 טפטוף )11 יסודי. חברתי תא )7 (ר״ת). א'

 )15 חמוץ. איטלקי יין )12 מהגג. מים
 מחלות. מוביל )18 סעודה. )16 רפואי. חומר

 רבות, )23 חגיגה. צרמוניה, )21 מהוה. )19
 הינזרות. )26 רקורד. )24 שלישי. גוף
 הפוך. עברי חודש )31 כובש. פרעה )29
 )35 סוס. של ריצתו מזרזים בעזרתן )32

 )36 הקיין). על והמרד אמריקאי סופר
 הציפור. בית )39 מאכל. ירק )38 מערב. צד
 מיניסטר. )42 מצבה. )41 נגינה. תו )40
 שליח )44 אמריקאית. נפט חברת )43

ביו יחידה )49 אהבים. מתנה )45 מהיר.
 )55 מוליירי. קמצן )53 נם. )51 לוגית.

 )59 הארץ. בצפון מושבה )57 אכזב. נחל
 חי. כל אם )61 דיפלומטי. מונח בפועל,

 בגרמניה. עיר )65 מקל. )64 ממקומו. זז )62
 נהר )68 חרפה. כיעור, התנוונות, )66

 מפורסם מקדש )71 מטרה. )70 בצרפת.
 כלי )75 אלילי. מזבח )73 אתנה. לאלה

אבות. עיר )77 מבושל. שאינו )76 חקלאי.

:מאוגד
 מלכה )3 נווד. )2 לנוזלים. מיכל )1

 ריקבון. . )4 אחנאתון. פרעה אשת מצרית,
 שאלה. מילת )7 איסתניס. )6 רמה. נהמה )5
 מושבר, קטן, כפר )9 סטודנטים. עיתון )8

 )14 יפני. מטבע )13 קול. בת )10 קטנה.
 לכתיבה. נוזל )19 מסקנה. )17 ילדים.

 מקראי). (ביטוי נפלא! מאוד! יפה )20
 טעם אין )24 יין. כשניכנס שיוצא מה )22

במיתו הרפואה אל )25 מחט. בה לחפש
ירק )28 דת. איש )27 היוונית. לוגיה
)33 ידיו״. ___״ב )30 פרי. )29 מאכל.
 עיר. )39 עסיס. )37 זז. )34 שלילה. מילת

 פנימי. אבר )45 לחודש. הראשון היום )44
 )48 מועד. )47 המים. פני על נמצא )46

 שלילה. מילת )52 לועזי. חודש )50 צופן.
 ארבעה )56 שאון. קול )54 לכאן. )53

 פרוסי. אצולה תואר )58 בר״ת. טפחים
 אויב. )63 הגוף. אמצע )62 גורל. )60
 )67 למאור. משמש )66 כנעני. אליל )65

 ״נאוטילוס״. קפטן )69 הצדיקים. מספר
 שמא. )71 אמריקנית. דרום משא בהמת )70
חיוב. מילת )74 צדיק. איש )72
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